
  עס .פאפא שטאט אין ח"ביה צוויי די אין אפרייניגונג גרונטליכע א פאר צוגרייטונגען די געווארן מסודר טעג די אין איז ד"בס •
   האט הוועד הנהלת די .ח"ביה אלטע די ביי ובפרט ,מצב נאכגעלאזטן זייער ם'פונ באריכטן מערערע געווארן ערהאלטן איז

  .טעג נאנטע די אין פאנדס נויטיגע די פארשאפן צו אינטערגענומען
.ד"בס ס"מעינטענענ יערליכע די זיין צו מסדר ווערן ערמעגליכט וועט ,פארענדיגט ווערן ה"אי וועט רייניגונג די וויבאלד •
  יכולתם בכל צוהעלפן וועלן און אונטערנעמונג די פון גרויסקייט די פארשטיין בודאי וועלן העיר יוצאי די ובפרט י"אחב •

.אבותם כבוד לתפארת אבות קברי זייערע אויפצוהאלטן און אפצוהיטן

112
א"תשעעקב ק"ערש

ד"בס
א"תשעראה ק  "עד ערש

אבותינו
בולעטין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  
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נ "נתפרסם לע
ר  "דבורה רעכיל ב
ה"מרדכי יודא ע

718-640-1470

אונגארן, ח בעיר פאפא"משמרת ביה
(ן חיי שרה"רמב). 'באשר אנחנו חייבים לכבד מקום קבורת אבותינו הק ועוד כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות...

ראמעניע, קאמארזשאן

.ח אין א שווערע מצב"ביה
.פראיעקט ווערט אראנזשירט אין די קומענדיגע טעג

א"זוממער תשע–פראיעקטן -צוגרייטונגען צו בוי

.מצבה פארזונקען צווישן גראז
.  פראיעקט ווערט אראנזשירט אין די קומענדיגע טעג

אונגארן, פאסאב

פוילן סלאוואקיי אוקריינע אונגארן ראמעניע
לינסק זבארוב ארשיווע דיורא סעדרעש קאמארזשאן בערבעשט

שעברעשין ווערבוי קאלאמייע מיקאלע .וו קאראס-ניר גערעש נעמיזשע  . מ

בעלארוס לעמעשאן קעשעליא יונק הישן   סאמבאטהעלי גרויסווארדיין אטיא

קאברין דעדינקע ראחוב פאסאב

בוי פראיעקטן  

א"זוממער תשע

!חכם לב יקח מצוות–יש קונה עולמו בשעה אחת 

$15,000אבותינו נויטיגט זיך דרינגענד אין נדבנים פאר

Ultra precision GPS surveying systemצו קויפן א 

With converter of the USA-Soviet Union satellite system

.שטעלן די פונקטליכע גבולות-ק פון קלאר"ה פארשנעלערן די עבוה"י די מומחים וועט דאס בע"עפ

25,000$אריגענעלע קאסטן פון די מאשין איז 

$1,5000

שטר הסכם אונטערגעשריבן מיט די בני משפחה

ע בני משפחה  'נאך פילע השתדלות פון די חשוב
א  "מאנסי שליט סאטמאר'דץ "א והרב הגאון דומ"שליט דושינסקיד "צ אב"ובראשם הגה

ראמעניא –נעמיזשע . מח אין"ה ענדליך ערמעגליכט געווארן צוצגרייטן די עבודת הקודש פון די ביה"איז ב
ה נאכפאלגן"פארזעצונג און בילדער וועט אי

:  ח החדש"ביה
ק  "עומד בראש עבוה

צדוק ר "ח מוה"הרה
ו"הי שפיטצער

פאפאק קהלת יעקב "בשם ק

:  ח הישן"ביה
ק"עומד בראש עבוה

אברהם  ' הרב הגאון ר
א"שליטלויפער 

א"יע דאראגד "אב

917-723-8916:   ביטע רופט, ן וועד'זיך צו פארבינדן מיט. וזכות המצוה וועט מגין זיין געהאלפן צו ווערן בכל מילי דמיטב


